Orde van dienst voor zondag 25 juli 2021,
in de Gudulakerk te Lochem.
Voorganger: ds. M. Dijkstra
Organist: Susanne Paulsen
Namens de kerkenraad: Janny Gerritsen
Diaken: Hanneke Brinkhuis
Lector: Anneke v.d. Veen

Toenadering
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Psalm 81: 1, 4 en 7

4. God heeft ons gezegd / nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht / nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt / vrolijk toe te zingen.
7. Luister, welk bevel / Ik u in wil scherpen.
Hoor Mij, Israël! / Laat geen vreemde god,
laat geen vreemd gebod / ooit u onderwerpen!
Bemoediging en groet
Ouderl :
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
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Ouderl.:
Allen:

Die niet loslaat wat zijn hand begon
Van nu aan tot in eeuwigheid, Amen.

Drempelgebed
Zingen: Psalm 81: 9 en 11
9. Leef uit mijn verbond. / Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. / Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt / geef Ik overvloedig.
11. Ga niet van Mij heen, / volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen. / Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan: / niemand houdt u tegen.
Groet:
Vg.: De Heer zij met u
Allen: De Heer zal u bewaren

(allen gaan zitten)

Kyriegebed
Glorialied: Psalm 107: 1 en 7
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7. Laat ons nu voor de Here / zijn goedertierenheid
toezingen en vereren / de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt, / Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst / en leidt Hij tot de vrede.
het Woord
Gebed
Kinderlied: LB 805: 1 en 2
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2. Ik zal jou mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
1e lezing: Jesaja 63: 7-19 (NBV 2004)

Waar is onze beschermer?
Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden
bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de
goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en
onbegrensde liefde. 8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder
zijn. 9In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered
door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en
mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen
gedragen, alle jaren door. 10Maar zij zijn in opstand gekomen
en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot
vijand en bond hij de strijd met hen aan. 11Toen dacht hij aan de
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dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn
volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest? 12Die Mozes
terzijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water
kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven? 13Die hen door
de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze
struikelden, 14als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest
van de HEER die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om
u een luisterrijke naam te verwerven. 15Zie neer vanuit de hemel,
kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning. Waar zijn uw strijdlust
en uw machtige daden? U bent niet meer met mij begaan, uw
ontferming gaat aan mij voorbij. 16U bent toch onze vader?
Abraham heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen,
maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze
beschermer. 17Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw
wegen? Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij
geen ontzag meer voor u hadden? Keer toch terug, omwille van
uw dienaren, van de stammen die u toebehoren. 18Sinds kort
hebben onze vijanden uw heilig volk in hun macht gekregen en
uw heiligdom vertrapt. 19Het is alsof u nooit over ons hebt
geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Zingen: LB 837: 2 en 3
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3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
2e lezing: Marcus 6: 45 - 52
Naar de overkant van het meer
45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen
en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou
hijzelf de menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid van de mensen
had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het
vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was
alleen aan land. 48Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige
tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook
roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar
hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49Toen ze hem over het
water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was
en ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal gezien en
raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf
kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij stapte bij hen in de boot
en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun
stuk gebracht. 52Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er
met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
6

Uitleg en verkondiging
Zingen: LB 770: 1 en 2

2. Eens zullen de mensen het weten
en roepen van stad tot stad:
‘De God op de Sion gezeten
is de Enige! Laat ons vergeten
de haat onzer twisten en veten
en gaan wij naar Hem op pad!’
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte: 1. Diaconie SHLG

2. Kerk
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Slotlied: LB 747: 1 en 4

4. Ook ons zal God verlossen / uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze, / van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen, / verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen, / van ’t lijden aan de tijd.
Wegzending en zegen
Zegen;
Allen : Amen, LB 431b (gezongen)
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